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Krisberedskap 2018 planerat och genomfört
▪ Fokus på Civilt försvar och säkerhetsskydd (två statliga uppdrag)
- signalskydd, säkerhetsskyddsanalys, plan för höjd beredskap, krigsplaceringar,
traumaförmåga och kartläggning av hälso- och sjukvården
▪ Risk- och sårbarhetsanalyser
- Lagkrav och process som följer mandatperioderna. Risker och sårbarheter identifieras.
Förmågehöjande åtgärder vidtas.
▪ Planering inför VM 2019 – i samverkan med polis, räddningstjänst, länsstyrelse, kommuner
och arrangörer
▪ Översyn av ledningsplatser – MSB
▪ Förbättringsåtgärder efter bussolyckan

Risk- och sårbarhetsanalyser (RSA)
▪
▪
▪
-

▪
▪

Föregående mandatperiod – civilt försvar och klimatförändringar
Pågående arbete med åtgärder efter tidigare analyser
Evakueringsplanering
Robust hälsocentral
Alternativ vattenförsörjning sjukhuset
Kontinuitetshantering
Innevarande analys – klimatförändringar
skyfall, höga flöden, växlande temperaturer, mer extremt väder. Påverkan på fastigheter,
transporter m.m.
Åtgärdsförslag
Intern lägesbild, vilka konsekvenser får olika varningar för vår organisation?
Åtgärdskort kompletteras för TiB, Särskild sjukvårdsledning
Planer för verksamheter, kontinuitetshantering. Vård i hemmet?
Framtiden kräver resurs för klimatanpassning
Kommande mandatperiod - ”gråzonsproblematik”

Kris- och katastrofmedicinsk beredskap
▪ Antalet sökningar till Tjänsteman i beredskap (TiB) ökar (2018 – 194 stycken).
Trafikolyckor, bränder står för knappt 2/3 av sökningarna
▪ TiB:s viktigaste uppgift är att ta beslut om särskild händelse och aktivera särskild
sjukvårdsledning på regional nivå.
- 6/1 Storm
- 13/2 Influensa och vårdplatsläge
- 15/2 Fotboll ÖFK- Arsenal
- 7/3 influensa och vårdplatsläge
- 17/10 kontaminerat vatten (e-coli)
- 6/12 Trafikolycka
▪ Utöver dessa så har TiB och anestesibakjouren varit i ett stabsläge vid åtta
tillfällen t ex skogsbränder, strömavbrott i Strömsunds kommun, bombhot,
växelhaveri m.m.

Säkerhet
▪ Hot och våld. Färre avvikelser 2018 från våra verksamheter
▪ Sjukhusentrén – samverkan ordningsvakter, polis, säkerhetssamordnare,
beroendeenheten
▪ Vaktorganisation: finns i tjänst 17 timmar/dygn. Beredskap kl. 05.00-11.00.
▪ Ordningsvaktsförordnande för specialistvården, K 24, entréplan OSD.
▪ Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)
- Både intern och extern (upphandlad utbildning finns), stöd till chefer krävs
- Ingen tillsyn 2018, tillsyn av räddningstjänsten planerat 2019 vår och höst

Övning och utbildning
▪ Inga övningar genomförda 2018
▪ Planering påbörjad för totalförsvarsövning 2020 – regionstyrelsen,
krisledningsnämnd, särskild sjukvårdsledning regional nivå ska övas.
▪ Katastrofmedicinska utbildningar genomförda
- Prehospital sjukvårdsledning (PS)
- Repetitionskurs PS för ambulanssjukvården (åtgärd efter bussolyckan)
- Sjukvårdsgrupper
- Grundläggande katastrofmedicinsk utbildning specialistvården (målgrupp ST
läkare)

RAKEL – radiokommunikation för effektiv ledning
▪ Krisberedskapsenheten ansvarar för förvaltning av Rakel
▪ Brister noterades avseende utveckling och finansiering för Rakel av RS vid
uppföljning av 2017 års arbete
▪ Stor kostnadsökning skedde from 2013 – därmed stannade all utveckling av
▪ PV – endast Åre och Funäsdalen som haft Rakel
▪ Avsaknad av inomhustäckning allvarlig brist
▪ Plan för utveckling och finansiering beslutades av RS augusti 2018
▪ Under 2018 har Rakel installerats i PV Strömsund, Sveg, Bräcke
▪ Förstudie avseende inomhustäckning sjukhuset genomförd och åtgärd planeras
2019
▪ Förstärkning i ambulanssjukvård har skett (förbättring efter bussolyckan)
▪ ISI samverkan Norge äntligen igång sedan februari 2019!

Planering 2019
▪ VM arrangemangen
▪ Fastställa RSA 2015-2018 samt plan 2019-2022
▪ Revidering planer (regional, specialistvårdens, primärvården)

▪ Fastställa säkerhetsanalys och stärka säkerhetsskyddet
▪ Utarbeta plan för höjd beredskap
▪ Fortsätta arbetet med krigsplaceringar
▪ Åtgärda täckning RAKEL Östersunds sjukhus
▪ TFÖ 2020 – utbilda inför och öva!
▪ Ledningsplatser
▪ Översyn sjukvårdsgrupper och vaktorganisation
▪ Skyddsutrustning ambulanssjukvård CBRNE samt bistå med planering PDV

